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SESSÃO 2.690 – SESSÃO ORDINÁRIA 

14 de março de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 14 de março de 2022, às 18h07min. 

Saúdo a presença dos Colegas Vereadores, da imprensa, do público presente nesta sessão e a 

todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores. Um cumprimento 

especial a toda a direção da Fecouva, na pessoa do Mica Molon, e das soberanas aqui presentes, 

sejam bem-vindos; e à família Verdi, que será homenageada hoje também, bem-vindos a esta 

Casa.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos desta sessão, solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente 

recebido do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 035/2022, que convida para participar de audiência pública para debater o projeto que 

trata da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, no dia 09 de março de 2022, às 

19:00 horas, no Espaço Cultural São José.  

Ofício nº 036/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 022/2022, que “Autoriza a transferência 

de recursos financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima no valor de 

R$20.000,00”.  

Ofício nº 037/2022, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 002/2022, que “Dispõe 

sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo de Flores da Cunha, estabelece as diretrizes 

de ação governamental e dá outras providências”.    

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 023/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal o cumprimento do artigo 97, da Lei Complementar nº 167, de 27 de dezembro de 

2021, Código de Posturas e Convivência Cidadã, referente à fiscalização do veículo estacionado 

nas ruas de nossa cidade que apresentam situação de abandono pelos seus proprietários. 

Indicação nº 024/2022, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal que realize obra de repavimentação da rua Bonarda e da estrada João Slaviero, que 

ligam o distrito de Otávio Rocha ao travessão Carvalho. 

Indicação nº 025/2022, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal o reparo na pavimentação da rua Torino, entre as ruas Milano e Bologna, no bairro 

São Gotardo. 

Indicação nº 026/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de uma parada de ônibus na rua dos Girassóis, esquina com a rua dos 

Manacás, na localidade de Monte Bérico. 

Indicação nº 027/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de contêineres de lixo orgânico e seletivo nas imediações da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Horácio Borghetti, no bairro São Cristóvão. 

Indicação nº 028/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de uma parada de ônibus na rua Ernesto Caetano Muraro, próximo à 

residência de número 1322, no bairro Parque dos Pinheiros. 
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Indicação nº 029/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas melhorias como roçada das margens e limpeza dos bueiros 

da estrada Ângelo Doro, na capela Nova Roma, no sentido Santa Bárbara. 

Indicação nº 030/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam disponibilizados dois contêineres de lixo na localidade de São Cristóvão, 

próximo à vinícola Pipa de Ouro. 

Requerimento nº 003/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o 

abono das faltas da sessão ordinária do dia 28 de fevereiro de 2022, e da reunião da Comissão de 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos realizada no dia 03 de 

março de 2022, uma vez que a falta se deu por motivo de saúde devidamente comprovada. 

Moção nº 001/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que apresentação Moção de 

Congratulações ao Presidente da 14ª Fecouva e 4ª Festa do Moranguinho, Senhor Michael 

Molon, extensiva às soberanas e a toda diretoria, pela dedicação e sucesso desse evento que 

valoriza nosso agricultor, evidencia a pujança e promove o turismo do nosso município, 

especialmente o distrito de Otávio Rocha. 

Ofício nº 001/2022, do Líder da Bancada do Republicanos, Vereador Luiz André de Oliveira, 

que informa que, como único vereador e líder da referida bancada, indica o seu nome para 

integrar a comissão especial destinada a realizar estudos e propor melhorias na legislação que 

tange às políticas públicas da água em Flores da Cunha. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Uvergs, que convida, em nome da Secretaria de Transparência e Controladoria do 

Município de Porto Alegre, para o evento “A Corregedoria e as Funcionalidades do e-PAD”, no 

dia 15 de março de 2022, às 14:00 horas, na Câmara Municipal de Porto Alegre, no Plenário Ana 

Terra.   

E-mail do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua, que encaminha 

convite para o lançamento do Hub de Inovação para Agricultura Familiar, no dia 15 de março de 

2022, às 19:00 horas, no auditório do sindicato, em Flores da Cunha.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa tarde, Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

Vereadora, público aqui presente; em especial, a nossa corte da 14ª Fecouva, Marília, Giovana e 

Andressa, Presidente Michael, demais integrantes lá da comunidade de Otávio Rocha, público 

presente, assessores, sejam todos bem-vindos. Quero falar aqui sobre duas indicações que eu 

trago a esta Casa, indicações essas que nós fizemos ao nosso Executivo pedindo a restauração ou 

o recapeamento de duas, duas ruas, uma em Otávio Rocha, que é a ligação Otávio Rocha a 

travessão Carvalho, é um asfalto já antigo, mas que ele está tendo problemas de infiltração de 

água principalmente, então é interessante que se faça esse reparo meio logo, pra evitar que mais 

adiante tem que ser gasto um investimento muito maior pra restaurar aquela via. O Colega 

Vereador Ademir Barp já tinha feito esse pedido no ano passado, então estou aqui reforçando 

novamente esse pedido para que o Executivo atenda a essa indicação. E a indicação igual eu faço 

numa rua lá em São Gotardo também, é uma rua de muito movimento, dá acesso ao bairro Itália, 

onde nós temos lá uma borracharia e, em frente a essa borracharia, há um trânsito pesado de 

caminhões. E lá também então o asfalto ele está todo deteriorado, então é preciso que se faça 

uma restauração meio urgente. Então eu estou encaminhando essas duas indicações ao 

Executivo. E eu sempre fui a favor de primeiro pavimentar estradas que ainda existe a estrada de 
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chão, né, o pó. Mas, nesses casos aqui, é importante que se faça agora essa restauração, que nem 

eu falei, pra logo em seguida não tem que gastar com um investimento muito maior pra refazer 

esse trabalho. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Transfiro a palavra, agora, ao 

Vereador Horácio Natalino Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, Vereadora, público aqui presente, aos homenageados desta noite e quem nos 

acompanha através das redes sociais. Solicito que seja providenciado essa melhorias, pois os 

moradores reclamam da situação dos bueiros entupidos e melhorar a visibilidade da estrada com 

roçadas nas margens. Solicito que essa indicação seja atendida com brevidade. Certo de seu 

pronto atendimento, agradeço. Também faço defesa dessa indicação nº 30. A justificativa: 

Solicito que seja providenciado a instalação destas lixeiras por ser uma demanda antiga de vários 

moradores dessa localidade, pois estão usando tambores para depositar o lixo. Reforço que esse 

pedido já foi efetuado em 20 de janeiro de 2021. Mais uma vez solicito que essa indicação seja 

atendida com brevidade. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma vez, boa noite, Senhor Presidente; 

aos Vereadores e Vereadora; cumprimento especial à corte da Fecouva, ao Michael que fez um 

excelente trabalho à frente da, da festa, né, Michael? É gratificante o final a gente vê que dá tudo 

certo, onde as pessoas, muitas pessoas visitaram o distrito, levando a nossa, o nosso turismo a 

um patamar ainda maior. Também gostaria de cumprimentar ao Patrick Tomé, que hoje se 

encontra nessa noite prestigiando a nossa sessão, aos homenageados da noite e, também, ao povo 

que nos acompanha através do Facebook e youtube. Gostaria de fazer defesa então da minha 

indicação 026, é uma simples parada de ônibus, mas que faz toda a diferença para as crianças 

que esperam o seu ônibus, muito das vezes o ônibus chega mais rápido, outra das vezes ele 

demora bastante e as crianças que estão esperando, né, ali no relento, no sol ou chuva, se há a 

necessidade. Nesse local especialmente são em torno de 15 crianças que esperam o ônibus ali em 

Monte Bérico, entre a rua Manacás e Girassóis, então são um aglomerado bastante de crianças 

que nós devemos dar uma atenção a essas crianças. Também uma outra indicação, que é de 

containers, um par de containers ali na, no colégio, próximo do colégio Horácio Borghetti, que é 

a entrada da nossa cidade, um colégio onde todos sabem geram um número grande de, de lixo, 

né, então há necessidade porque as pessoas que trabalham ali elas têm que caminhar muito longe 

para levar o descarte então desse lixo. Também é de extrema importância que o Executivo nos dá 

um suporte nesse sentido. Também uma outra parada de ônibus ali na, na comunidade de Parque 

dos Pinheiros, na rua Ernesto Caetano Muraro, também são bastante crianças que esperam ali 

nessa localidade e estão no relento, então também há necessidade dessas paradas de, dessa 

parada de ônibus ali para contemplar não só as criança, né, mas os familiares, os pais também 

ficam muito feliz se nós conseguirmos atender essa demanda. Então era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Senhor Presidente e Colegas 

Vereadores; assessores e servidores da Casa, a imprensa; cumprimento especial aos 

homenageados da noite, a família Verdi, seus amigos, vizinhos; cumprimento aqui pro 

promotora da 14ª Festa da Uva, da 4ª Festa do Moranguinho; os demais aqui presente e os que 

nos acompanham através do Facebook. Hoje trago a esta Casa a indicação que solicita ao Senhor 

Prefeito Municipal que intensifique a fiscalização para cumprir o que dispõe o artigo 97 do 

Código de Posturas e Convivência Cidadã, que dispõe sobre os veículos abandonados em 
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logradouros públicos do município de Flores da Cunha. Os veículos que forem encontrados em 

situação de abandono, que seus proprietários sejam notificados para que providencie sua 

remoção, evitando transtorno aos veículos que buscam estacionamento nos locais. Diante do 

exposto, solicitamos a devida atenção a esta indicação. Só corrigindo então, as, a corte da 

Fecouva, tá? Obrigado, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Transfiro a palavra ao Vereador Diego Tonet para uso da tribuna. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente e Colega Vereadora; Vereadores, 

o público presente, a imprensa, todos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. 

Boa noite também pra Michael Molon, Presidente da Fecouva; a rainha Marília; Andressa e 

Giovana, também princesas; e também, à família Verdi, homenageados desta noite. Neste dia 14 

de março de 2022, gostaria de relembrar alguns fatos importantes. E para começar, não poderia 

deixar de relembrar a homenagem que eu fazia há um ano atrás aqui, nesta tribuna, para o nosso 

querido amigo e primeiro suplente de vereador do Progressistas, Silvio César Gasperini, o 

Chatinho, que assim como outros tantos nos deixou há um ano atrás, vítima desta pandemia. A 

todos os familiares, amigos e pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com o Silvio, 

deixo meu fraterno abraço. Estamos há exatamente dois anos do início da pandemia em nossa 

cidade, de quando os estabelecimentos foram fechados e o medo diante de uma incerteza tomou 

conta de todos nós. Em março de 2020, começamos a ver o que antes só era noticiado na Europa 

fazer parte do nosso dia a dia. Porém, foi somente em março de 2021 que o pior momento da 

pandemia atingiu nossa cidade, fazendo vítimas quase que diariamente. Neste meio tempo, todos 

nós fomos afetados de alguma forma. O setor de eventos, do turismo, os artistas sofreram uma 

rasteira que talvez jamais tivessem sentido antes e, agora, lutam pela retomada das atividades na 

esperança de dias melhores. Outro setor que esteve em crise e que beirou o colapso foi o setor da 

saúde, setor este que sempre que posso falo com muito respeito e gratidão, pelo incansável 

trabalho que tiveram durante estes dois anos diante de uma crise sanitária mundial. Se hoje eu e 

todos que me assistem estão aqui, com saúde, isso se deve a vocês que muito fizeram para 

garantir o melhor para as pessoas. Meu muito obrigado a todos profissionais da saúde e, também, 

voluntários que sempre estiveram na linha de frente nesta batalha contra o vírus. Durante este 

período da pandemia, muito se ouviu falar que as pessoas seriam melhores, que a pandemia iria 

de fato mudar as pessoas. Não é o que vemos nos últimos tempos, a exemplo também do futebol 

e das brigas entre torcidas. Lamentavelmente, dois anos depois de conviver com o início da 

pandemia, ainda presenciamos cenas tristes, desumanas e eu diria até com características 

selvagens mundo afora. Não bastasse isto, o leste europeu chama a atenção para o mundo todo 

com o conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, este 

talvez seja o maior conflito armado que o mundo volta a presenciar. O conflito entre Rússia e 

Ucrânia passa a envolver o mundo todo, afinal, todos temos alguma ligação econômica com 

estes países. Sendo assim, em meio a um turbilhão de incertezas, o mundo que vinha se 

recuperando da pandemia volta a mergulhar nas profundezas sombrias de um abismo que deixa 

todos nós preocupados e apreensivos diante de um futuro incerto. Os primeiros reflexos 

econômicos dos conflitos no leste europeu começaram a ser sentidos e, um exemplo, foi o 

aumento dos combustíveis na última semana. Se você está procurando um culpado para essa 

situação, além da paridade de preços da Petrobras com o mercado global e a elevada carga 

tributária no Brasil, saiba que o Presidente da Rússia entra nesta lista. Após algumas semanas de 

conflito, não é segredo pra ninguém que o país invadiu a Ucrânia e causou uma guerra que 

afetou as cadeias de suprimentos do planeta inteiro. Como a Rússia é uma das principais 

produtoras de petróleo no mundo, o preço da commodity atingiu níveis históricos. Desde o 

começo do combate, a alta na cotação do barril de Brent, em dólares, (que é o petróleo bruto 
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usado como referência internacional), já chegou a ultrapassar os 70%. É inevitável, portanto, que 

o preço de todos os derivados do petróleo encareça. Para completar, surge o ex-presidente Lula 

afirmando que a Petrobras não tem de se preocupar em ter lucro, deixando claro que irá adotar 

preços arbitrários caso vire novamente presidente. Agora você pode estar se perguntando: O que 

isso tem a ver com a Petrobras e os preços dos combustíveis por aqui? A resposta está na política 

de preços da estatal. A petroleira segue a política de Preços por Paridade Internacional (PPI). 

Isso significa que as refinarias vendem os derivados do petróleo em conformidade com os preços 

no mercado internacional, que são definidos pela cotação do barril, ou seja, enquanto a gasolina 

sobe, os acionistas das empresas lucram fortemente com as ações que já subiram quase 16% este 

ano. Ao contrário do que muitos podem imaginar, a triste realidade é que a Petrobras não é 

autossuficiente, ela precisa importar gasolina e diesel. Basicamente, isso quer dizer que a guerra 

na Ucrânia pode pesar no seu bolso, mesmo que o palco do conflito seja do outro lado do mundo. 

E não é só a gasolina, o preço dos automóveis deve subir forte daqui para a frente. O zero km 

mais barato do mercado, por exemplo, já custa em torno de 50 mil reais. Somado à crise 

instaurada pela elevação do preço dos combustíveis, com o aumento de 25% no diesel, 

caminhoneiros já ameaçam uma nova paralisação, o que pode ser péssimo para toda a economia 

do nosso país e principalmente para o bolso de todos nós consumidores. Estes dois últimos anos 

me mostraram que por mais que nós quiséssemos planejar o futuro, muitas coisas não dependem 

de nós e o mais importante será sempre a capacidade que temos diante das incertezas e das crises 

de nos adaptarmos. Sendo assim, queria relatar o relevante trabalho que vem sendo feito pela 

Sala do Empreendedor de Flores da Cunha, um espaço que fornece diversos serviços de apoio a 

empreendedores e futuros empreendedores e o programa Cidade Empreendedora. A qualificação 

de pessoas, padronização de informações e melhoria contínua no atendimento prestado aos 

empreendedores locais tem sido resultado que o Cidade Empreendedora tem oportunizado ao 

município de Flores da Cunha, por meio da Sala do Empreendedor. Braço fundamental dentro da 

cultura de desburocratização, um dos quatro eixos centrais de atuação do programa do Sebrae 

RS, em parceria com a Prefeitura de Flores da Cunha, o espaço que funciona como um ambiente 

facilitador de atendimento aos micro e pequenos empresários, vem registrando aumento 

progressivo de atendimentos. “A Sala do Empreendedor de Flores da Cunha vem se destacando 

pelos serviços prestados à comunidade. Além de disponibilizar uma grande variedade de 

atividades de apoio para os empreendedores locais, no mês de fevereiro apresentou o maior 

número de atendimentos na região da serra gaúcha, totalizando 331 registros”, enfatiza 

Gabriela Mathias Garin, que é Analista Regional de Relacionamento com o Cliente da Serra 

Gaúcha do Sebrae RS. Em agosto passado, Flores da Cunha iniciou o atendimento da Sala do 

Empreendedor em formato digital. Desde dezembro, ampliou o portfólio de produtos e serviços 

com a inauguração de um espaço físico, localizado junto à sede da Prefeitura. Nos cinco meses 

de 2021, foram realizados 634 atendimentos. Já, nos primeiros dois meses deste ano, foram 

somados 552 atendimentos. Entre os principais serviços realizado estão: formalização e 

informações gerais sobre microempreendedor individual (MEI), pedidos de certificado de 

licenciamento do Corpo de Bombeiros (CLCB), formalização de cadastro único de pessoa 

jurídica no sistema da Prefeitura, inscrição municipal, emissões de notas fiscais, entre outros. 

Conforme Deivid Luan da Silva, agente municipal de Desenvolvimento e gestor local do Cidade 

Empreendedora, o foco principal do município está na qualidade do serviço prestado na Sala do 

Empreendedor. “Esse aumento registrado demonstra que estamos conseguindo comunicar bem 

aos empresários locais acerca dos nossos serviços e fazer um bom acolhimento. O principal 

canal de atendimento que utilizamos é o whatsapp, o que nos permite maior agilidade na 

comunicação, na resolução de problemas e na prestação dos serviços. Acreditamos que com 

bons serviços prestados a um empreendedor, outros também irão nos procurar a partir das 

recomendações que serão feitas”, afirma Deivid. O rol de soluções ofertadas e os bons serviços 

prestados já garantiram para Flores da Cunha a conquista da certificação bronze da Sala do 

Empreendedor em outubro passado, durante a 30ª edição da Mercopar, em Caxias do Sul. Como 

podemos ver, mesmo com as crises instauradas pela pandemia, guerras e incertezas, o nosso 
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município vem fazendo seu tema de casa principalmente através da Sala do Empreendedor e, 

também, atraindo novos investidores. Um exemplo disso são as novas empresas que vem 

chegando ao município, gerando renda, empregos e contribuindo para impulsionar o 

desenvolvimento econômico de Flores da Cunha. Desta forma, como entes políticos e 

representantes do povo, que não sejamos nós os primeiros a apontar o dedo um para o outro, que 

não sejamos nós os que iniciam propriamente dito uma guerra, um conflito por interesses 

meramente políticos. Embora muitas vezes existam divergências políticas, que nosso ego seja 

menor do que a necessidade das pessoas da nossa comunidade e que possamos sempre trabalhar 

em conjunto pelo melhor de todos. Se for para levantar o dedo, que levantemos todos na mesma 

direção, por um mesmo objetivo, por uma sociedade onde todos possam conviver de forma sadia 

e principalmente em paz e sem dúvidas por uma Flores da Cunha cada vez melhor. Desta vez eu 

não tive a graça de uma pomba, que é símbolo da paz, vir me visitar entrando na janela do 

plenário como da última vez que estive aqui nesta tribuna. Ainda assim, eu finalizo com a 

seguinte frase que li há alguns dias e me fez refletir: A melhor forma de evitar uma guerra é não 

começar uma guerra. Desejo fé, esperança e mais amor para todos nós! Uma boa noite e uma boa 

semana! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Quero cumprimentar também 

a presença do ex-vereador José Molon, seja bem-vindo. A palavra está à disposição do Vereador 

Horácio Natalino Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Transfiro o meu tempo ao Colega Ademir 

Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Colega Horácio, pelo esse tempo nessa 

tribuna. Com certeza hoje é um dia importante para nós, para nós todos, pois vamos falar da 

nossa maior festa que terminou esses dias. E cumprimentando nosso Presidente Angelo Boscari, 

toda a Mesa Diretora, os Colegas Vereadores, a Vereadora, servidores da Casa; em especial, toda 

a corte da Fecouva; Mica, Presidente, extensivo aos colegas, todos trabalhadores; José Molon, o 

Zeca, ex-vereador desta Casa; toda a família do homenageado do Henrique Verdi, bela 

homenagem será feita a seguir; e os que nos acompanham através das redes sociais. Traços e 

cores, um brinde de sabores. Quem não ouviu essa frase nos últimos meses? Confesso que eu até 

estava com um pouco de saudade, já estava estranhando. Hoje quando eu cheguei ali, eu disse: 

não estava mais de forma sonora em nossos ouvidos, né? Então começamos assim: Traços e 

cores, um brinde de sabores. Que belo slogan, né? Então vou trazer um pouco da história, breve, 

da nossa Fecouva e, agora, nos últimos anos, a Festa do Moranguinho também. A Festa Colonial 

da Uva e do Moranguinho, quero hoje trazer um pouco da história destas festividades que vem se 

sobressaindo no distrito de Otávio Rocha. A Festa da Uva de Otávio Rocha se constituiu a 

segunda festa mais antiga do estado vinculada ao tema uva e vinho. Em 1965, devido a 

expressiva produção de uvas e a presença de várias firmas vinícolas de porte e a futura 

inauguração da igreja matriz de Otávio Rocha, fez com que surgisse a ideia da realização de uma 

festa da uva em plena colônia. A ideia partiu do padre Pedro Piccoli. Deve-se destacar que a 

nível regional foi a primeira experiência fora das tradicionais festas da uva realizadas por Caxias 

e as festas do vinho de Bento Gonçalves e a da vindima de Flores da Cunha, que tiveram as suas 

realizações a partir de 1967, um ano, portanto, após a vitoriosa iniciativa de Otávio Rocha. A 

festa recebeu o nome também de “Festa Paroquial”, pois envolvia também as cinco capelas, 

sendo que duas pertenciam a Caxias do Sul: São Luiz e Santa Justina, e São Bartolomeu ao 1º 

distrito de Flores da Cunha. O jornal Pioneiro, de Caxias do Sul, de 09/02/1966, trazia estampada 

a seguinte notícia: “Dia 20, a inauguração da igreja matriz de Otávio Rocha, e de 20 a 27, Festa 

Paroquial da Uva. Dia 20, em meio a diversas solenidades, será inaugurada e benta a nova 

Igreja Matriz de São Marcos, da vizinha localidade de Otávio Rocha, distrito de Flores da 

Cunha. A nova igreja, de linhas modernas, constitui-se em conjunto arquitetônico digno de ser 

admirado. O programa elaborado para as festividades era o seguinte: às 09:30 horas, recepção 
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ao governador Ildo Meneghetti, bispo Dom Benedito Zorzi e demais autoridades e convidados 

especiais, os quais serão saudados pelo senhor Alexandre Pedron. Às 10:00 horas, será 

procedido o corte da fita simbólica, pelo governador do Estado, seguindo-se à benção externa 

do templo por Dom Benedito Zorzi. Ato contínuo, os ofertantes abrirão as portas da nova 

matriz, sendo após celebrada Santa Missa pelo Bispo Diocesano, cantada pelo coro dos Irmãos 

Maristas”. Então essa era a programação da época parte religiosa. O mesmo jornal, em outra 

edição, destacava: “Devemos recordar que a paróquia de Otávio Rocha é a que produz mais e as 

melhores uvas do estado e do Brasil. Basta dizer que os primeiros prêmios das festas da uva de 

Caxias sempre foram conquistados pelos colonos de Otávio Rocha”. Foi rainha da 1ª festa, a 

senhorita Terezinha Slaviero, e princesas Elisabete Molon, Carmem Schio e Sílvia Scopel. A 

coroação da 1ª rainha foi procedida pela rainha da Festa da Uva de Caxias do Sul, Sílvia Ana 

Celli. Portanto, em 20/02/1966, teve início a 1ª Festa Paroquial da Uva e foi realizada a grande 

festa de inauguração da igreja matriz de Otávio Rocha. O engenheiro Ildo Meneghetti, 

governador do Estado, e a numerosa caravana prestigiaram as festividades. A festa teve uma 

repercussão excepcional e, no ano seguinte, nascia em Flores da Cunha a Festa da Vindima, 

promoção essa que se por um lado veio projetar nacionalmente o município florense, por outro 

fez desaparecer até 1977 a realização da nova Festa da Uva em Otávio Rocha. Mas em 20 de 

março de 1973, então surge a Associação dos Amigos de Otávio Rocha, com o objetivo de unir a 

comunidade e procurar soluções para as aspirações locais.  Já, no primeiro ano, como sugestão 

do vereador Walter Werner Molon, foi organizado uma festa em homenagem ao colono e ao 

motorista. A iniciativa serviu de estímulo para que outros locais também promovessem ações 

para exaltar o trabalho das duas categorias. Ao longo do tempo, com a celebração dos 100 anos 

da imigração italiana, em 1975, os imigrantes, os carreteiros, os colonos e os motoristas 

despertaram o respeito e a motivação para uma série de iniciativas de resgates históricos dos 

sofrimentos e das ações desses imigrantes. As festas trouxeram pessoas, melhoramentos os mais 

diversos na infraestrutura e o distrito de Otávio Rocha, além da avançada agricultura, conseguiu 

se firmar como polo de turismo, com a sua gastronomia, pontos turísticos, produção primária 

centrada nas uvas e, agora, nos moranguinhos e hortifrutigranjeiros. A Festa Colonial da Uva, 

com o êxito das festas em homenagem aos colonos e motoristas, a Associação de Amigos de 

Otávio Rocha, depois de consultadas as lideranças locais e do estado, especialmente a secretaria 

de Turismo, resolveu levar a efeito a segunda Festa da Uva. Foi estabelecido o período de 20 a 

27 de fevereiro de 1977. A expressão “paroquial” que definiu a 1ª festa foi substituída por 

“colonial”, tendo em vista uma maior abrangência desta segunda promoção, que visava atingir 

todo o distrito, pois ficava fora a área do distrito de Mato Perso e pela atração da palavra 

“colonial” representava todo o distrito. Na época, Mato Perso ainda não era distrito e pertencia 

ao distrito de Otávio Rocha. Tinha ainda a dificuldade de, que não tinha essa estrada que faz a 

ligação hoje. Então essa é um pouco da história da parte inicial da Fecouva. E essa experiência 

então da 2ª Fecouva, realizada em plena zona de colônia, agradou os turistas vindos de diversas 

partes do Brasil, que se mostraram incansáveis em elogios pela singularidade da promoção 

realizada entre os vinhedos e cantinas de Otávio Rocha. Nos anos seguintes, como 1983, foi 

realizada a 3ª festa; em 1986, a 4ª; 1991, a 5ª; 1992, a 6ª; e 1993, a 7ª; e 1997, a 8ª; 2001, a 9ª; 

2005 foi realizada a 10ª, no Grêmio Esportivo Otávio Rocha. Foi uma inovação também pra 

época, haja visto que já apresentava um pouco de dificuldades nos antigo estabelecimentos que 

era realizada a festa antes nos pavilhões. E junto com a 11ª Fecouva, nascia também a 1ª Festa 

do Moranguinho, produto agrícola que começou a representar muito para a região. A 12ª festa, 

de 2013, conta também com a 2ª Festa do Moranguinho; e a 13ª, em 2017, foi realizada nos 

entornos da igreja matriz e reuniu homenagem à uva e o morango. Então um pouco da história, a 

história mais antiga de todas essas festas deu pra perceber que de 1991 até 1996 foram, 

aconteceram várias festas e aquilo ajudou a projetar, também, a Fecouva. Então quero, oportuno, 

homenagear a todos os presidentes, as soberanas que se envolveram na nossa importante festa. 

Aqui então a gente homenageia a Marília, a Andressa, a Giovana, as atuais soberanas, pelo 

trabalho que fizeram. Eu pude acompanhar, não tanto quanto eu gostaria, mas a gente sabe do 
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empenho do Michael, da Bruna que está aqui e de todos os que se envolveram nessa festa e 

puderam ser acompanhado por muitos que nos visitaram, inclusive os Colegas Vereadores que 

nos prestigiaram nesse evento. Não podemos esquecer os prefeitos, subprefeitos, dos padres, os 

vigários, que também estamos comemorando os 60 anos da fundação da Paróquia de São Marcos 

nesse ano. Então mais, mais um motivo para ter a celebração da 14ª Fecouva. Então, em especial, 

a gente quer agradecer ao Prefeito César Ulian, o Vice Márcio; o Subprefeito de Otávio Rocha, o 

Bruno Debon; o Vigário Mário Pasqual, a Associação dos Amigos de Otávio Rocha; o Jucri, o 

grupo de jovens; os fabriqueiros, os churrasqueiros, toda a equipe do Luiz Molon, a cozinheira 

Cândida Pauletti, e outros tantos, que no voluntariado fizeram acontecer, com sucesso, a 14ª 

Fecouva e a 4ª Festa do Moranguinho. Então, logo mais, estaremos votando a moção de 

congratulações a todos esses que construíram e fizeram acontecer esse evento. Ainda, 

ressaltando os dados sobre a festa, nosso último evento, né, Mica, então a Fecouva contou com a 

Lei de Incentivo à Cultura, federal, onde trouxe participação de grupos culturais à programação 

da festa. Mais de 40 mil pessoas passaram pela Fecouva e a 4ª Festa do Moranguinho, foram dez 

dias de festividades, foram servidos mais de 3.200 refeições em vários setores e, também, típicas 

no salão da nossa comunidade. A programação da festa contemplou cultura, religiosidade, 

música, atividades esportivas, jogos coloniais, missa e os tradicionais desfiles de carros 

alegóricos. Mais de 25 shows foram realizados entre apresentações de danças, música tradicional 

italiana e outros. Foram cinco palestras voltada à agricultura, à cultura da uva, do morango, o de 

desenvolvimento da agricultura familiar e também motivacional, né, princesas, nossa rainha, 

com nosso Frei Jaime Bettega; dois desfiles de carros alegóricos, cinco modalidades de esportes 

foram disputadas durante a festa e, ainda, tivemos jogos coloniais e jogos típicos italianos. A 

Fecouva teve a colaboração de dezenas de voluntários. A escolha da soberana aconteceu no dia 

10 de outubro, no Grêmio Esportivo Otávio Rocha e, na noite, foi escolhida Marília Cagnin, 

princesas Andressa Manosso e Giovana Andreazza, que nos brindam hoje com a sua presença. O 

tema da festa: “Traços e cores, um brinde de sabores”, foi feito num concurso com mais de 40 

inscrições. O ator foi o, do slogan foi o Deyvid Trentin. Também teve o seu tema da festa, né, 

que “Traços e cores, um brinde de sabores” virou música com a sua letra, os intérpretes Lincon 

Ramos e Elisandra Capeletti; e a composição, a letra de Mário Michelon e a música de Magnos 

Gasparini. Então essa é um pouco da história da nossa Fecouva. Ainda tem tempo, queria 

ressaltar a presença do nosso Vice lá da associação, o André Molon, sua esposa, que representam 

todos os demais que se envolveram na festa de maneira anônima e colocaram as suas mãos à 

disposição durante todos aqueles dias de trabalho intenso que tivemos lá no terceiro distrito. 

Então a minha esposa Zaíra também, sejam bem-vindos a esta Casa, para essa homenagem 

merecida, por todo o trabalho que foi realizado nessa festa. Então a gente agradece aqui, de 

antemão, e peço aos Colegas aqui de alguns minutos para aprovação dessa moção aqui nesta 

Casa, que é uma homenagem simples que esta Casa pode fazer a pessoas, entidades que se 

destacam, que fazem o nosso município acontecer e crescer. Então era isso. Uma boa noite, uma 

boa semana a todos. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: E, agora, a última inscrição 

da noite para o Grande Expediente, Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, transfiro o meu tempo ao 

Colega Vereador Vitório Francisco Dalcero.   

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Obrigado ao Vereador Guga, pela 

cedência do espaço nesta noite. Cumprimento o Presidente desta Casa, o Senhor Angelo Boscari 

Junior; demais Vereadores, Vereadora, assessores e servidores da Casa, a imprensa; 

cumprimento especial à família do senhor Gilberto Verdi, e em nome dele, cumprimentar os 

demais familiares, amigos, parentes, vizinho que se encontram aqui presente; cumprimentar, 

também, o Presidente da 14ª Fecouva e 4ª Festa do Moranguinho, Senhor Michael Molon, 

extensivo às soberanas da festa, as senhoritas Marília, Giovana e Andressa, e toda a diretoria da 
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festa; e os que nos acompanham através do Facebook. Senhor Presidente, primeiramente quero 

pedir licença para mostrar mais uma vez o meu descontentamento com o Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul em relação à educação de nosso estado. Desde o ano passado, tenho usado 

esta tribuna para relatar a falta de profissionais nas escolas estaduais do nosso município. Neste 

ano de 2022, infelizmente não é diferente. Pelo levantamento realizado junto às direções das 

escolas, faltam profissionais em quatro das seis escolas estaduais de nosso município. Nas 

escolas estaduais de ensino fundamental Horácio Borghetti e Pedro Cecconello não há falta de 

profissionais, que benção! Já nas outras quatro escolas temos falta de profissionais: Na escola 

fundamental Professor Targa faltam professores nas disciplinas de matemática, 28 períodos, para 

as turmas de 6º a 9º ano; e coordenação para os dois turnos; na Escola de Ensino Fundamental 

Antônio Soldatelli falta professores nas disciplinas de língua portuguesa, oito períodos, para o 6º 

e 7º ano, e matemática, oito períodos, para as turmas de 7º e 8º ano; na Escola Estadual de 

Ensino Médio São Rafael na disciplina de língua inglesa; e na Escola Estadual de Ensino Médio 

Frei Caneca também faltam docentes nas disciplinas de literatura, língua portuguesa e 

matemática. Lembrando que em algumas escolas há falta de pessoal para atender na secretaria da 

escola, e não há profissionais para as bibliotecas escolares. Aqui vem o questionamento: Por que 

todos os últimos anos letivos tivemos falta de professores na grande maioria das escolas 

estaduais? Por mais que o governo tenha propagado aos quatro cantos que concedeu aumento de 

32% aos professores estaduais, isso não é verdade, apenas 14% dos educadores recebeu esse 

reajuste. Para os demais 86% de educadores, o governo retirou o aumento da parcela da 

irredutibilidade, ou seja, no Rio Grande do Sul a maioria dos educadores está pagando o aumento 

que o governo diz estar concedendo. Ressaltamos que os funcionários de escolas foram 

excluídos do projeto, ou seja, não receberam aumento nenhum. O que me deixa triste é saber que 

esta forma mascarada de conceder a reposição aos professores foi avalizada por deputados das 

nossas bancadas. A única exceção é a bancada do PDT e de alguns outros partidos que não 

concordaram com a proposta do governo estadual. Enquanto não tivermos a efetiva valorização 

dos profissionais da educação por parte do Governo do Estado, estaremos aqui relatando a falta 

de profissionais nas escolas estaduais de nosso estado. Senhor Presidente, agora vamos nos 

reportar ao Projeto de Lei nº 86/2021, e que para mim é muito especial, pois através deste ato, 

que conto com o apoio dos Nobres Colegas Vereadores, nomearemos a estrada Henrique Verdi, 

localizada parte no travessão Lagoa Bela e parte no travessão Sete de Setembro, iniciando na 

intersecção da estrada das Indústrias e a estrada Alberto Muraro, conforme declaração expedida 

pela Secretaria do Planejamento da Prefeitura Municipal de Flores da Cunha. (Exibição de 

imagens através da televisão). Como é bom termos a sensibilidade de reconhecermos o legado 

histórico deixado por nossos imigrantes. Já foram homenageados nesta Casa, durante esta 

legislatura, pessoas que designaram nomes de ruas e estradas. Hoje estamos nomeando uma 

estrada ainda não pavimentada, mas que a partir deste ato, com certeza, a comunidade local 

estará buscando, junto à Administração Municipal, alcançar a pavimentação, objetivo já 

alcançado por outras comunidades e tenho a convicção que esta região também alcançará. Não 

tenho dúvida que toda a pujança das comunidades de Flores da Cunha está alicerçada em pessoas 

que, como o senhor Henrique Verdi, tiveram coragem e perseverança de empreender e desafiar-

se no dia a dia, desbravando a região, sempre com o intuito de levar o bem-estar para seus 

familiares e amigos. Como resultado disto, temos hoje um município em pleno desenvolvimento, 

um orgulho para nós, muito graças às mãos calejadas dos nossos imigrantes. Apenas 

conseguimos imaginar, mas nunca sentiremos e passaremos por provações que nossos imigrantes 

passaram. Por isso, Nobres Colegas Vereadores, nomear ruas e estradas é um reconhecimento 

merecido aos nossos imigrantes, por tudo o que fizeram por esta região, este estado e o nosso 

país. A bonita história do senhor Henrique Verdi começa no dia três de novembro de 1899, no 

distrito de Nova Trento, município de Caxias do Sul. Filho de Ernesto Verdi e Maria Longhi 

Verdi, naturais da Itália, sendo, portanto, filho de imigrantes italianos. Para constituir uma 

família, berço que nos acolhe ao nascer, o jovem Henrique Verdi encantou-se com a beleza da 

jovem Carolina Coradi, com a qual casou-se. Fruto desta harmoniosa união nasceram 13 filhos. 
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Durante a sua vida dedicou-se à atividade agrícola, tendo na vitivinicultura sua principal atuação. 

Por ser uma pessoa muito dedicada e participativa, Henrique Verdi empenhou-se na defesa da 

educação, cooperativismo e a comunidade. Henrique Verdi era analfabeto e não sabia escrever 

seu próprio nome. Talvez por isso, empenhou-se para que seus filhos e filhas estudassem. E para 

marcar o quanto ele era defensor da educação, durante um período, a própria casa serviu de 

espaço escolar. Todos seus 13 filhos tiveram a oportunidade ao menos de aprender a ler e 

escrever. Tendo espírito cooperativo, Henrique Verdi associou-se à cooperativa São Pedro, que 

foi fundada no ano de 1930, onde permaneceu até a sua morte no ano de 1971. Senhor 

Presidente, como podemos perceber, o senhor Henrique Verdi possuía as características dos 

indivíduos que conseguem unir seus talentos individuais para o bem do grupo, aproveitando suas 

diferenças para dar mais qualidade para todos. Também sabemos que uma comunidade só existe 

quando seus membros interagem de forma significativa, com profunda compreensão um dos 

outros. Participar de uma comunidade é caminhar junto com outras pessoas que compartilham 

dos mesmos propósitos. Em uma comunidade, o senso de pertencimento motiva as pessoas a 

investir mais tempo, potencializar o seu nível de entrega, sendo esse espaço uma troca 

importante para o crescimento de todos. Podemos perceber todos estes elementos na pessoa do 

senhor Henrique Verdi, muito assíduo e participativo na comunidade de São Vitor e Corona, 

tendo também contribuído, e muito, em prol do desenvolvimento do município de Flores da 

Cunha. Portanto, senhores, não nos resta dúvidas, Nobres Colegas Vereadores, do merecimento 

em denominar a estrada Henrique Verdi a este senhor, por todo o legado de comprometimento 

com a comunidade e pelo exemplo de honestidade, empenho e dedicação que ele deixou para 

todos nós. Muito obrigado às famílias, amigos e vizinhos que apoiaram e concordaram em 

nomear a estrada de Henrique Verdi, um gesto de retribuição por tudo que seu Henrique fez pela 

comunidade de São Vitor e Corona e pelo nosso município. Obrigado a todos e todas pela 

atenção! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para a organização da pauta da Ordem do 

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 086/2021, que “Denomina de Estrada Henrique Verdi a via pública 

não pavimentada, localizada parte no Travessão Lagoa Bela e parte no Travessão Sete de 

Setembro, no município de Flores da Cunha”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do 

resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O projeto está em discussão. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Conforme já me manifestei na tribuna 

nesta noite, peço aos Nobres Colegas a aprovação deste projeto, para que possamos autorizar o 

Poder Executivo a denominar a estrada Henrique Verdi a via pública, localizada parte no 

travessão Lagoa Bela e parte no travessão Sete de Setembro no nosso município, no sentido 

noroeste, uma extensão de 4.300 metros, valorizando a bonita história construída pelo senhor 

Henrique Verdi. Obrigado, Senhor Presidente.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

Vereadora, homenageados dessa noite, público aqui presente, quero fazer então as minhas 

colocações, parabenizar o Colega Vereador Vitório pela proposição da nomeação da estrada, 

uma estrada que tem pessoas queridas do nosso município que utilizam dela, produção, é uma 

estrada importantíssima no município de Flores da Cunha e merecidamente essa homenagem 

aqui na Câmara de Vereadores. Outra batalha, da mesma forma, vejo com bons olhos a 
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pavimentação asfáltica, da mesma forma que traz qualidade de vida pro nosso munícipe e de 

quem usa dela. Então mais uma vez parabenizar toda a família aqui, vejo muitos conhecidos, 

muitos amigos de longa data e, mais uma vez, meus parabéns. E muito obrigado.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e também cumprimentando as palavras dos 

Colegas, acho que é muito importante quando a gente recebe nesta Casa um projeto que 

homenageia um familiar, né? Mais importante do que botar o nome de uma rua é estar 

homenageando também o familiar. Como nós vimos, uma história bonita, também um 

descendente de imigrante italiano, então uma forma de eternizar também a memória deste ente 

querido, que apesar de ser analfabeto, lá atrás mostrou na história, muito fez e muito fez pelos 

filhos também, pela dedicação, sempre buscando que eles tivessem uma boa educação e 

pudessem ser pessoas dignas e honradas na vida. Então também sou favorável a este projeto. E 

que bom também estarmos nessa noite recebendo essa homenagem. Parabéns a toda a família 

Verdi.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente e Colegas Vereadores e 

Vereadora, pessoas que nos acompanham, esta Casa, que nem eu disse na tribuna, na tribuna 

anteriormente, ela sempre presta homenagens singelas às vezes, mas de grande importância. Essa 

é mais uma que eterniza o nome do seu Henrique Verdi no nosso mapa de estradas, vai ser mais 

fácil a sua localização, vai ser, ter os endereços mais precisos. E para a família e para todos os 

descendentes com certeza um motivo de orgulho, porque o seu Henrique construiu ao longo de 

sua vida a sua trajetória, a sua vida, a sua família e hoje então fica homenageado nessa estrada. 

Num segundo momento, acreditamos sim que possamos levar a pavimentação para essa estrada, 

porque sabemos da grande pujança que tem naquela região lá. Todas famílias trabalhadoras, 

empreendedoras, gente dedicada também nas suas comunidades. Então essa, essa estrada hoje 

recebendo essa homenagem, esse nome, com certeza nos próximos dias, os próximos tempos 

estará recebendo também a sua pavimentação, aumentando assim a sua qualidade de vida e 

escoando a produção lá existente. Então sou amplamente favorável e parabéns a toda a família, 

todos os vizinhos, os entornos da comunidade e daquela estrada. Era isso, Senhor Presidente. 

Sou amplamente favorável.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, então 

também sou favorável a esse projeto, iniciativa quando que a gente pode homenagear as pessoas 

que fizeram pelo município. Nós temos ainda muitas vias, muitas estradas, ruas no nosso 

município que não tem denominação correta. Então é importante que se faça e essa é uma, 

nominação tem que passar por essa Casa, através de projeto de lei, já fizemos muitos, eu mesmo 

tenho um pra, pra trazer pra essa Casa já, pra denominar uma outra via, o município faz as 

manutenções periódicas, dá a infraestrutura, mas nós precisamos sim nominar pra determinar um 

endereço. Acho que é importante até pelos Correios uma localização correta, então através de 

uma, um projeto de lei, a gente traz esse benefício para as comunidades. E a melhor maneira de, 

de denominar uma rua é o consentimento de todas as pessoas que moram nesta rua. Então 

sempre no nosso projeto de lei é exigido um abaixo-assinado de todos os moradores onde haja 

uma conformidade. Então a gente fica feliz que lá na vossa, nessa rua todos os moradores 

aceitaram a denominação de Henrique Verdi. Isso é pra família também é grandioso o 

reconhecimento dos vizinhos, dos parentes e da comunidade em si. Então eu quero parabenizar o 

Vereador Vitório pelo projeto e parabenizar também a família por ter escolhido o nome do 

vosso, de Henrique como homenageado. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores, a 

comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, a família Verdi aqui presente nesta Casa; 

também o Mica, Presidente da Fecouva; toda a comunidade de Otávio Rocha que está aqui 

também nessa noite, obrigada pela presença de vocês. É uma alegria estarmos hoje votando 

também um projeto de denominação. Já fiz alguns nesta legislatura e a cada história que passa 

aqui pela, por essa Casa, a gente se envolve com a família, né? Então o quanto é importante pra 
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família receber esta homenagem. Às vezes a gente é criticado lá fora por esse tipo de projeto, 

mas só quem vivencia a história do familiar, a importância que ele contribuiu pra comunidade, 

vai entender o porquê hoje dar um nome de rua ou nome de estrada para um familiar. Então eu 

sou favorável e dou os parabéns também a toda a família aqui do seu Henrique Verdi pela essa 

linda história.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Projeto de Lei nº 086/2021 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por gentileza, 

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 086/2021 aprovado 

por unanimidade.  

Em pauta, a Nova Redação do Projeto de Resolução nº 001/2022, que “Dispõe sobre a produção 

do arquivo histórico dos Vereadores da Câmara Municipal de Flores da Cunha e, revoga as 

Resoluções nºs 003 de 03 de setembro de 2002, 014 de 07 de novembro de 2006, 034 de 21 de 

outubro de 2008 e 042 de 01 de junho de 2010”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do 

resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável, com Nova Redação. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O projeto está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, apresentei 

então esse projeto de resolução alusiva então ao mês de março, que é o mês da mulher, a gente já 

tem isso em outros municípios também, que é uma galeria para homenagear as vereadoras que 

passaram por este Legislativo. E por que homenagear as mulheres? Hoje a gente sabe que as 

mulheres são minoria na política. Até então temos somente 16% dos vereadores brasileiros são 

mulheres. E já tivemos mulheres que antecederam aqui nessa Casa, tivemos quatro só mulheres 

até hoje que foram eleitas, sendo que uma a Dolores não assumiu, e cinco suplentes. Então é 

muito pouco, sabe, a participação da mulher. A gente sabe que isso é uma forma de motivá-las 

talvez, mas também existem outras ferramentas. Essa é uma que a gente está tentando fazer aqui 

nessa Casa, mas também que os partidos políticos comecem se organizar de uma forma 

diferente, olhar a mulher de forma diferente para participar da política. Ela não pode ser chamada 

ou convocada de última hora para ocupar as vagas obrigatórias. A mulher precisa também ter um 

preparo, um amparo para estar aqui no meio de todos estes homens e poder fazer um bom 

trabalho. Então a mulher ela tem um olhar diferenciado para as questões sociais, para a 

comunidade, consegue sim fazer um bom trabalho na política e a gente precisa motivar e, 

também, que a sociedade perceba que a mulher tenha esse papel também na política e pode 

ocupá-la. Então eu peço aos Colegas Vereadores o apoio nessa proposição para que a gente 

homenageie então as mulheres que passaram aqui nessa Casa até então e que de alguma forma 

isso também incentive e inspire novas mulheres a participarem da política. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, da mesma forma 

parabenizar a iniciativa da Vereadora Silvana. Além da Dolores que não assumiu, tivemos a 

Renata Zorgi Lusa, da bancada do MDB; a Claudete Gaio Conte, do PDT; e agora, a Vereadora 

atual Silvana De Carli, do PP. É uma forma eu também acredito, Vereadora, de valorizar a 

participação da mulher sim na política, porque além de vereadora, além de vice-prefeita, prefeita, 

assim diante, fora da política é uma mãe de família, uma agricultora, uma comerciante, uma 

empresária, da mesma forma uma professora. Então muito belo esse gesto, ele traz além de si 

como vereadora, ele traz esse sentimento a mais que das muitas vezes não é enxergado. Então 

parabéns e sou totalmente favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, também queria deixar a minha 

contribuição, acredito que é muito importante valorizarmos as mulheres de Flores da Cunha. Na 
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semana passada, também nós tivemos um exemplo aqui, com a homenagem à Senhora Eroni 

Mazzocchi Koppe, que também recebeu o título de Mulher Cidadã. A exemplo dela, acredito que 

existem diversas lideranças mulheres fortes, né, que representam muito bem nossa cidade e que, 

como a Vereadora Silvana falou, poderiam estar fazendo parte da política e, também, não 

deixando só uma vereadora aqui entre nós, né? Quem sabe, no futuro, possamos ter mais 

vereadoras também fazendo parte da política de Flores da Cunha. E também, queria 

complementar, a Vereadora Silvana solicitou junto à Mesa Diretora que, a possibilidade de fazer 

uma sessão solene dentro deste mês, que é o mês da mulher também, em alusão também ao 

projeto que está sendo apresentado. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Nova Redação do Projeto de 

Resolução nº 001/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários 

votem não. Por gentileza, confirmem seus votos. (Processo de votação eletrônica). Nova 

Redação do Projeto de Resolução nº 001/2022 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Moção nº 001/2022 de Congratulações ao Presidente da 14ª Fecouva e 4ª Festa do 

Moranguinho, Senhor Michael Molon, extensiva às soberanas e a toda diretoria, pela dedicação e 

sucesso desse evento que valoriza nosso agricultor, evidencia a pujança e promove o turismo do 

nosso município, especialmente o distrito de Otávio Rocha. Está em discussão.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas 

que ainda nos acompanham, no Grande Expediente trouxe as informações, o histórico e, mais 

recentemente, da nossa última Fecouva de Otávio Rocha. Acredito que muitos, se não a maioria, 

pode prestigiar naqueles dias o evento que lá foi programado e foi um sucesso. Então dizer um 

obrigado ao Mica. Era pra ter saído em 2021, mas por causa da pandemia, então acabou sendo 

transferido um ano, sendo realizado esse ano 2022. Um excelente trabalho capitaneado ali pelo 

Mica, mas como me pronunciei no Grande Expediente, trabalhado por toda a comunidade. Dizia 

antes que as gerações que estão vindo graças a Deus estão absorvendo esse espírito de 

comunidade e de se fazer trabalhos dentro dos eventos, dentro da comunidade. Então propus 

essa, essa moção, os Colegas também nos apoiaram e dizer mais uma vez, Mica, em seu nome e 

levando a toda a comunidade, que a Associação dos Amigos de Otávio Rocha, temos aqui 

também o Mica faz parte, o José Molon, a Helena; o nosso Vice, o André, que está aqui presente; 

a Fátima, trabalho incansavelmente para toda a nossa comunidade lá de Otávio Rocha. Temos o 

Parque da Gruta para manter, temos outros, outros pontos que são trabalhados pela comunidade 

de forma voluntária. Então esse foi mais um evento de sucesso que foi conseguido através do 

trabalho principalmente da comunidade o trabalho gratuito, de mão generosas que se dispuseram 

a trabalhar e abraçaram a 14ª Fecouva e a 4ª Festa do Moranguinho. Então peço aos Colegas o 

apoio nessa moção, porque ela é simples, mas é de uma importância grandiosa para quem sabe, 

quem sabe o trabalho que dá organizar esses eventos e colocar também Flores da Cunha num 

cenário turístico. Então peço aos Colegas a aprovação desse projeto. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção nº 001/2022 está em 

votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por gentileza, 

confirmem seus votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 001/2022 aprovada por 

unanimidade.  

Em pauta, o Requerimento nº 003/2022, que requer o abono da falta do Vereador Vitório 

Francisco Dalcero da sessão ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2022 e da reunião da 

Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos realizada no 

dia 03 de março de 2022, uma vez que as faltas se deram por motivo de saúde devidamente 

comprovada. A palavra está à disposição do Vereador Vitório.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, solicito aos Nobres 

Colegas a aprovação desse requerimento para abonar as faltas deste Vereador da sessão ordinária 
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realizado no dia 28 de fevereiro e na reunião da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos realizados no dia três de março, uma vez que essa falta se 

deu por motivo deste Vereador estar cumprindo termo de isolamento domiciliar expedido pela 

Secretaria Municipal da Saúde de nosso município. Contando com o apoio dos Nobres Colegas, 

agradeço. Obrigado, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Requerimento nº 003/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Confirmem os 

seus votos. (Processo de votação eletrônica). Requerimento nº 003/2022 aprovado por 

unanimidade.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente! (Assentimento da Presidência). De 

acordo com o artigo 142 do nosso Regimento Interno, gostaria de solicitar urgência urgentíssima 

ao Projeto de Lei 022/2022.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Qual a justificativa, 

Vereadora?  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto então autoriza a transferência do valor de 

20 mil reais ao Hospital Nossa Senhora de Fátima devido a uma reunião que foi realizada com os 

líderes aqui partidários, com o Prefeito Municipal e o próprio hospital, para que fosse colocado 

um médico a mais de plantão nos finais de semana. Já são dois finais de semana que o médico 

está atuando, então para fazermos um teste e ver se desafoga um pouco as questões de 

atendimento no hospital, e principalmente em função da pandemia, que tem aumentado também 

a procura no hospital. Então devido à necessidade de repassarmos esse valor o quanto antes para 

o hospital, peço aos Vereadores que aceitem o pedido de urgência.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº 022/2022 está em discussão.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, na ocasião representando a 

bancada do MDB como Líder da bancada, me fiz presente no gabinete do Prefeito, e ouvindo a 

parte do hospital, o médico que faz, hoje compõe a diretoria do mesmo, nos passou a necessidade 

da alta demanda por atendimento a fim de não ter médico suficiente em determinados períodos, 

que vem acarretando em questões de reclamação por parte do nosso munícipe. Vejo com bons 

olhos essa iniciativa, a pedido da mesma forma e como uma sugestão do hospital, cedermos 

enfim, contratarmos hoje, deliberarmos um profissional que venha aos finais de semana fazer um 

regime de plantão dentro de alguns meses, pra ver se mesmo a necessidade se enquadra dentro 

do que está sendo apresentado. E lógico, com planejamento, pouco, pouco com os pés no chão, 

possa talvez ampliar, se tudo der certo, esse atendimento desse profissional no hospital durante 

os finais de semana. Somos favoráveis, a bancada do MDB se manifesta favorável. E era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, também estive 

presente na reunião, representando a bancada Progressista e, na oportunidade então, o diretor 

técnico do hospital, o Tiago Moschen, o médico, ele teve a ideia então de aportar mais esse valor 

de 20 mil reais, justificando que nos fins de semana há sim um gargalo, né, uma busca maior por 

pessoas da demanda do serviço da saúde. E principalmente uma das justificativas é que no fim de 

semana os consultórios médicos não estão operando, então muitos dos serviços que a população 

busca junto aos médicos que possuem consultório, acabam indo parar no hospital, gerando então 

uma sobrecarga e a gente sabe que um médico só, muitas vezes acontece um acidente, nós temos 

a própria RS-122 que frequentemente temos acidentes, então se alguém numa oportunidade 

talvez esteja buscando o hospital, pode coincidir com o momento que tenha algum acidentado 

sendo, buscando o serviço e aí causa uma espera maior, um transtorno muitas vezes pras pessoas. 

Então essa é a finalidade de ter um médico a mais, pra tentar diminuir a espera e oferecer um 

melhor atendimento à comunidade. Era isso e sou favorável a este projeto.  
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VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, como vários Colegas 

também que participaram dessa reunião, também estive representando a bancada do 

Republicanos. E dizer para os senhores que estão aqui nesse momento e também nos assiste, fiz 

certos questionamento, a questão do atendimento do nosso hospital, sabemos que é de extrema 

importância esse, esse médico, mas também o meu posicionamento foi de cobrar mais serviços 

ao nosso hospital, haja vista que muitas pessoas, né, vem nos cobrando a questão do atendimento 

pelo nosso hospital e alguém tem que falar. Eu não poderia ficar calado em relação a esse 

assunto, aonde no, sempre que se faz cobrança por melhores serviço no hospital, eles vêm 

sempre com a mesma situação, colocando na mesa do Prefeito mais valores a ser repassado. Eu 

acho que é importante sim repassar esses valores, mas é importante também que o hospital se 

planeje, porque todos os serviços do hospital são serviços pagos, é uma empresa, né? Então toda 

vez que o, a população cobra os vereadores, a gente passa a situação para a direção do hospital, 

eles já vêm para a Administração pedindo mais, mais dinheiro. Então coloquei pra eles que não 

adianta estar sempre apagando incêndios, né? Acho que a direção está ali para fazer um 

planejamento bastante apurado e todos sabem que esse médico só não vai suprir a necessidade. 

Não é só isso o problema! Então que se haja um planejamento, a Prefeitura e o hospital sempre 

vão estar, vão estar trabalhando aliados, juntos, mas que haja esse planejamento para que não, 

não haja situações de novo e chegar e sempre estar com a faca na garganta da Administração, 

porque se a Administração não libera valores, o comentário aí fora vai sair o quê, que a 

Administração é contra a saúde do nosso município. Então a gente faz, apoia esse projeto, mas 

desde que também o hospital vem entregar serviços com melhores qualidade para o nosso, para o 

nosso munícipe. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº 022/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem 

sim e os contrários votem não. Por gentileza, confirmem seus votos. (Processo de votação 

eletrônica). Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 022/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Encerrada a pauta, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o 

Projeto de Lei Complementar nº 002/2022 e, também, o Projeto de Lei nº 022/2022; para a 

Comissão de Finanças e Orçamento os Projetos de Leis nºs 065/2021 e 021/2022. Passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, no último sábado, eu 

estive presente, assim como a maioria dos Colegas Vereadores, na abertura da Mostra Flores, e 

posso dizer que é emocionante ver novamente o Parque da Vindima Eloy Kunz acolhendo um 

evento. Se não me falha a memória, este é o primeiro grande evento que acontece neste espaço, 

sendo que o último foi a Fenavindima, em 2020. Que a Mostra Flores seja o marco da retomada 

dos eventos, dos negócios e que potencialize cada vez mais o turismo e a economia do município 

de Flores da Cunha. Agradeço aos organizadores, ao apoio do Poder Público e aos expositores 

que estão lá para oferecer seus produtos e serviços. Desejo muito sucesso a todos! Também 

gostaria de pontuar que durante o dia de hoje esteve acontecendo uma campanha de doação de 

sangue no Salão Paroquial, organizado pelo Flores do Bem voluntariado, Banco de Sangue de 

Caxias do Sul e Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. A doação, então hoje eu tive os dados, de 

que 94 pessoas fizeram a doação e ela segue também amanhã, dia 15 de março, das 08:00 às 

14:00 horas, e quem deseja doar, pode estar agendando pelo fone (54) 99172-7465, com o 

pessoal do Banco de Sangue. E neste dia 14 de março, também é comemorado também o Dia 

Nacional dos Animais. Essa data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os cuidados 

que devem ser dados aos animais, sejam domésticos ou selvagens. De acordo com a legislação 

brasileira, maltratar animais é crime. Como maltrato, entende-se: bater; deixar sem alimentos, 
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água e abrigo; deixar preso, não tratar das doenças e abandonar os animais domésticos. E aqui 

queria deixar um agradecimento especial a todos os voluntários da Upeva, por todo o trabalho, 

dedicação e amor que tem pelos animais em nossa cidade. Gratidão pelo trabalho de vocês! E pra 

finalizar, mais uma vez agradecer a presença da família Verdi, homenageados da noite e, 

também, da, do pessoal da Fecouva, Michael e as soberanas que estiveram presentes 

anteriormente. Muito obrigado. Era isso.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Carlos Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

público que ainda nos prestigia na noite de hoje, quero aqui parabenizar a equipe da Fecouva, na 

pessoa do Mica Molon, que fez parte, foi um colaborador da gestão passada Lídio Scortegagna, 

aonde estava na pasta da Cultura, né? A Cultura antes do Mica e depois do Mica, grande 

diferença. Uma pessoa que sempre trabalhou em prol do município. Quero estender aqui, Mica, a 

toda a tua família que se faz aqui presente também, sei que muito te apoiaram na elaboração e na 

execução dessa festa, a equipe que se faz aqui presente; o Vice-Presidente, na pessoa do 

Presidente da Associação, o meu Colega Vereador Barp; e estendo a todos que, de uma certa 

forma, realizaram e ajudaram a fazer essa belíssima festa em nosso município. Não pude me 

fazer presente na abertura da Mostra Flores, mas ontem consegui me fazer presente lá, fui, 

percorri os corredores da Mostra, conversei com diversos expositores aqui do município. 

Parabenizei, da mesma forma, o Bacana, pela sempre agilidade e “prestatez” dele em organizar 

toda essa estrutura, muito bem montada. Da mesma forma, quero aqui deixar um agradecimento 

especial ao Carlinhos da Corsan, que atendeu a um pedido meu realizado no bairro Aparecida, 

sempre com agilidade e “prestatez” de sempre, nunca levantou bandeira partidária, sempre, 

quando fui governo e hoje sou oposição, sempre me atendeu da mesma forma, sempre fomos 

muito bem atendido na pessoa do Carlinhos também. Da mesma forma aqui, a toda a família 

Verdi, pela belíssima homenagem, meus parabéns, reitero aqui meus votos de sucesso a todos 

vocês. Quero só aqui levantar uma questão, fui procurado por algumas pessoas em relação, 

aprovamos aqui nessa Casa, alguns dias atrás, o vale-transporte dos funcionários públicos. 

Chegou até mim a questão de funcionários que antes utilizavam de um meio de transporte que a 

Prefeitura cedia e que hoje faz muita falta, da mesma forma, esse meio de transporte, pois o vale, 

hoje, enfim, não, acaba não compensando pra quem faz quatro viagens ao dia e vem à Prefeitura 

todos os dias. Então talvez que a Administração pense em alguma ajuda de custos, seja avaliado 

alguma coisa nesse formato, né, esses funcionários que hoje estão descontentes com essa 

situação, não são todos, claro, abrangeu uma boa parte do funcionalismo público. Fui favor, votei 

favorável, mas também temos que olhar pra minoria, que das muitas vezes não são escutadas. 

Então reitero aqui esse pedido dos funcionários e levo ao conhecimento de todos os Vereadores. 

Era isso. Meu muito obrigado.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, semana passada então estive 

visitando a comunidade do bairro São Pedro, vendo com as, com as pessoas, as famílias o que se 

mais precisa naquela comunidade. Também estive em visita ao bairro Monte Belo, também com 

situações para que nós ajudamos, possamos estar ajudando aquela, aquela comunidade. Também 

no sábado, juntamente com alguns Vereadores, estive prestigiando ali a abertura da, da Mostra 

Flores. Na oportunidade, estava presente o nosso Deputado Estadual Sérgio Peres. Também, na 

parte da tarde, levei ele a conhecer o colégio Frei Caneca e, também, Horácio Borghetti, onde já 

se comprometeu em ajudar esses colégios. Todos sabem que deputado estadual não tem muito 

dinheiro, mas ele se propôs em ajudar com 50 mil, tanto o colégio Frei Caneca e, também, o 

colégio Horácio Borghetti. Então fico feliz que ele veio a nossa cidade, mas mais feliz ainda, né, 

por ajudar, por mais que seja pouco, mas que venha a ajudar, né? Só visitar não adianta, só vim 
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querer se mostrar, pra depois querer barganhar uns votinho, pra mim não serve. Tem que vim e 

dá resultado! E graças a Deus ele deu. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado e tenham 

todos uma boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, inicialmente quero 

parabenizar o Colega Vereador Ademir Barp, Presidente da Associação Amigos de Otávio 

Rocha, e cumprimentá-lo pela iniciativa de protocolar a moção de congratulações ao Senhor 

Michael Molon e toda a equipe promotora da 14ª Fecouva e 4ª Festa do Moranguinho, e pelo 

sucesso alcançado no evento. Também dizer que durante a semana estive participando, 

juntamente com a Vereadora Silvana e o Vereador Luiz, na reunião realizada no dia 10, pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social, para discutir a retomada e, também, o novo formato dos 

encontros do projeto Conviver para os idosos que participam do grupo. Estive, também, na 

abertura da 12ª edição da Mostra Flores e a Feira Agroshow. Sabemos que a Mostra Flores e a 

Feira Agroshow são um importante espaço de comercialização de produtos, socialização e 

identificação regional e cultural. Dizer que elas geram trabalho e dinamizam a economia local, 

estimulando relações de pertencimento e, com forte potencial de fortalecimento e expansão, 

tornam-se espaços privilegiados de organização econômica e participação social. Que a retomada 

dos eventos impulsione, ainda mais, nossa economia e que todos os envolvidos tenham sucesso 

nos negócios. Obrigado pela atenção! Uma boa noite a todas e todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; Colegas Vereadores, 

pessoas que ainda nos acompanham, dizer que na quinta-feira, dia 10, juntamente com o Colega 

Clodomir e o Colega Horácio, estivemos como Comissão de Finanças visitando a escola Rio 

Branco, na Linha 100, onde está sendo construída, e praticamente pronto, o ginásio de esportes. 

E avaliamos a obra e concluímos que é uma excelente obra, um belíssimo trabalho realizado lá e 

com certeza servirá não só para a escola, mas também beneficiará toda aquela comunidade. É 

uma obra onde o processo começou lá ainda na gestão Lídio e, hoje, está na quase totalidade 

sendo executada. Então podemos constatar, também como comissão, que o trabalho está sendo 

executado muito bem naquela escola e naquela comunidade. Então servirá para atender toda 

aquela região, dos alunos e, também, comunidades vizinhas e com certeza será usado pela 

comunidade florense. Então uma belíssima obra sendo implantada lá na escola Rio Branco, da 

Linha 100. Também dizer que o, falando em saúde, o nosso Deputado Osmar Terra mandou uma 

emenda, já foi mencionada nesta Casa, de 200 mil para o nosso hospital. Com certeza, nos 

próximos dias, ocorrerá a sua liberação, então a bancada do MDB fica feliz que está vindo mais 

dinheiro para o nosso hospital. Então são 200 mil que com certeza ajudará e muito a saúde do 

nosso município, mandada lá pelo nosso Deputado Osmar Terra para a bancada do MDB. 

Também dizer, Colega Clodo, que fico feliz que tenha engrossado o pedido lá da estrada João 

Slaviero, que liga Otávio Rocha ao travessão Carvalho, travessão Carvalho a Otávio Rocha, que 

há muito tempo já solicitei o recapeamento daquela via, que aos poucos acaba comprometendo 

também a sua base. Então fico feliz que alguém da situação também nos ajude para a realização 

daquela obra de reparos naquela estrada, então esperamos que possa ser realizado em breve. 

Também no sábado, estivemos na abertura da Mostra Flores, então a retomada dos eventos com 

certeza traz alegria, traz esperança, traz renda, traz movimentação, traz turista para o nosso 

município. Então mais um evento sendo iniciado e com certeza será de sucesso. Por ora era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana.  
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VEREADORA SILVANA DE CARLI:  Colegas Vereadores e a comunidade que nos 

acompanha, então durante a semana realizamos as seguintes atividades: No dia oito, Dia 

Internacional da Mulher, fomos convidados para um bate-papo com a rádio Amizade e com mais 

algumas mulheres e, também, à noite, participamos da palestra promovida pelo Centro 

Empresarial, através do grupo de recursos humanos, dar os parabéns a esse grupo, que há muitos 

anos atua na entidade e sempre realiza essa atividade de motivação, enfim, sempre traz alguma, 

algum assunto importante para discutir com as mulheres. Também participamos da abertura da 

Mostra Flores, né, como foi falado, uma feira que foi organizada também em tempo recorde, dar 

os parabéns ao Bacana e ao Elias, e toda equipe, e destaque também pras agroindústrias que 

começaram a crescer e tem bastante participando da feira. Como o Vereador Vitório falou, então 

fomos convidados pra participar da reunião da, com o Desenvolvimento Social e o projeto 

Conviver, pra falar um pouquinho da retomada das atividades para os idosos aqui na cidade, no 

interior já acontece, que o projeto Semear já retomou. E o Prefeito, o César, hoje me comunicou 

que iniciou então a execução do projeto do Centro de Convivência. Tão logo ele seja concluído, 

vai ser apresentado à comunidade e, também, pra conhecer. Desse, dessa importante obra, tão 

pleiteada pelos idosos, nós já destinamos 88 mil, que seria da emenda impositiva dessa 

Vereadora e, também, consegui 250 mil com o Deputado Pedro Westphalen, para que essa obra 

então aconteça o mais breve possível. E, na quinta-feira agora, teremos então a inauguração da 

ala, do ala SUS do nosso hospital, que foi toda repaginada, dando igualdade de atendimento para 

quem tem plano e que tem SUS no nosso hospital, e na qual também intermediamos aí um valor 

de 250 mil com o nosso Deputado Jerônimo Goergen, então essa obra importante, que vai ser 

entregue pra comunidade agora, na quinta-feira. Falar um pouquinho também que participamos 

da audiência pública que foi realizada pela Administração Municipal sobre o projeto que tramita 

nessa Casa, da, dos CCs, e que lá estiveram presentes então 16 entidades, além dos Vereadores 

todos que estavam presentes, a Adiflores, o Conselho Municipal do Idoso, o Consepro, o 

Sindicato dos Servidores Municipais, Brigada Militar, Conselho Municipal da Cultura, Conselho 

Municipal do Meio Ambiente, a Apae, o Hospital Nossa Senhora de Fátima, o Sindicato dos 

Trabalhadores da Construção e do Mobiliário, Rotary Club, Lions Clube, Comitê de Turismo do 

Centro Empresarial, Sindicato dos Trabalhadores e de Agricultores Familiares de Flores da 

Cunha e Nova Pádua, a Apac, também outras entidades estiveram representadas por mais de uma 

pessoa, e pessoas da nossa cidade também participaram e puderam ouvir a explicação do nosso 

Prefeito, da importância desse projeto para a comunidade. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigada. Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento da Presidência). Então 

comunicar a comunidade que nessa semana iniciará a obra então em Monte Bérico, que vai 

receber o asfalto, toda obra que já foi executada aí com a base, agora falta a camada asfáltica em 

um quilômetro e meio de asfalto então naquela comunidade, muito importante também para os 

moradores, como é o pleito aqui também dos moradores lá da zona verde. E também, temos a 

inauguração ali da, do quilômetro que foi realizado entre Otávio Rocha e Mato Perso, dessa 

importante obra também; no sábado, todos estão convidados a participarem. E um apelo então 

que fizemos novamente, para quem está nos acompanhando, quem está aqui também, que 

conhecer algum médico, né, em outra cidade, quiser convidar vir a trabalhar em Flores da Cunha, 

precisamos de médicos urgentemente. Temos o edital aberto até essa quarta-feira, no momento 

não tem nenhum médico inscrito, estamos em falta de médicos nas UBSs, que terminaram os 

contratos, foram embora. E só pra avisar então, o valor de 20 horas para o médico é oito mil 

reais; 40 horas é dezesseis mil reais, e ele não pode ser maior esse salário, porque ele não pode 

ultrapassar o teto do salário do prefeito. Então está bem difícil conseguir médicos, porque nos 

hospitais eles estão pagando o dobro, então a gente pede que quem conheça alguém, esteja em 

outra cidade, que queira convidá-los a vir trabalhar em Flores da Cunha, temos o processo 

seletivo até quarta-feira aberto e, também, o concurso público que também tem inscrições para 

médicos. Nessa semana era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada a atenção de todos e uma 

ótima semana. 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Na semana que passou estive representando 

esta Casa nos seguintes eventos. Agradeço a presença de todos os Vereadores que participaram 

da sessão solene da entrega certificado Mulher Cidadã, no dia 10, à Senhora Eroni Mazzocchi 

Koppe, alusiva ao Dia Internacional da Mulher. No dia 11/03, participei dos atos de posse da 

diretoria, conselheiros e delegados subseccionais da OAB - Subseção Caxias do Sul, triênio 

2022/2024, na CIC, em Caxias do Sul. No ano passado, a OAB promoveu nesta Casa uma 

audiência pública pra tratar da busca por um juiz para a nossa comarca junto ao Governo do 

Estado. E recebemos, na última semana também, a notícia de que foi designado um juiz e, agora, 

aguardamos, né, que os processos sejam deliberados o mais rápido possível, desafogando o 

nosso Fórum municipal. No dia 12 de março, participei da abertura oficial da 12ª Mostra Flores e 

Feira Agroshow, no Parque da Vindima Eloy Kunz, onde estiveram também presentes quase 

todos os Vereadores, agradeço. E lá, nós enfatizamos aí a importância desta Casa ser parceira 

dos eventos e anunciamos, com alegria, a retomada de eventos presenciais onde sem dúvidas o 

turismo vai movimentar a nossa economia através de negócios e mostrar o nosso município. 

Ontem também estive presente lá e o evento estava realmente cheio de pessoas, isso é positivo 

para o nosso município. No dia 12 e 13, final de semana, estive participando também do Beer e 

Music Festival, na praça da Bandeira, um evento também que movimenta aí o nosso turismo com 

música, com cultura, dança e cerveja, boa cerveja. Flores da Cunha também produz cervejas, não 

somos, não somos mais somente o maior produtor de vinhos, mas também aqui são produzidas 

muito, muitas boas cervejas. Lá pude ver um pouco do meu amigo Caliari tocando, da nossa 

colega Shamila com apresentações de dança, um evento que é muito interessante pra nossa 

cultura, além das boas cervejas que foram servidas.  

Agradecendo a presença de todos que nos acompanham durante a sessão e a proteção de Deus, 

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 14 de março de 2022, às 19h54min. Tenhamos 

todos uma boa noite!  
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